
REFERAT STYREMØTE 

 

DATO:  28.08.12 

STED:  Einar Bråthes kontor , Khao Takiab, Hua Hin 

TILSTEDE: Jan P. Pettersen (via skype), Ole Jakob Wang, Einar Bråthe, Bjørn Henneberg, 

Tove S. Boonkoy 

 

1. AKTIVITETSPLAN 

Aktivitetsplan for oktober, november og desember er klar og vil bli 
presentert på hjemmesiden og drøftet på medlemsmøtet 11.oktober. 

 

Einar kontakter Golfgruppen for å få datoer for deres arrangementer og sette det inn 

i aktivitetskalenderen og hjemmesiden. 

 

Ole Jakob kontakter Tom Sandlien og Karstein Nielsen og anmoder at de tar ansvar 

for gjennomføring av utflukten ”Blues Cruise”. 

 

 

2. BRUK AV HJEMMESIDEN 

Hjemmesiden har fått en liten ”ansiktsløfting” i løpet av sommeren. Styret drøftet 

hvordan man best skulle informere om kommende arrangementer, både egne og 

eksterne samarbeidspartneres.  

Styret ble enstemmig enig om følgende presisering: 

 Hjemmesiden skal primært benyttes til å informere om egne aktiviteter. Der 

redaktør og redaksjonsutvalg (styret) finner det interessant for medlemmene 

(j.fr. vedtektenes formålsparagraf), kan det informeres om eksterne 

arrangementer. Medlemmene informeres også i egen e-post. 

 Alle aktiviteter vil fremgå av ”Hua Hin Kalender” på hjemmesiden. 

 De største begivenhetene vil også bli annonsert i det ”blå feltet” ca en uke før 

den aktuelle datoen for aktiviteten. 

 

 

3. MARKEDSFØRING PÅ MEDLEMSMØTER 

Fra tid til annen får vi forespørsler fra firma (norske) som ønsker å presentere sine 

produkter eller tjenester på et medlemsmøte.   

Styret ble enstemmig enig om følgende retningslinjer: 



 Styret har ansvarlig for opplegg og gjennomføring av medlemsmøter. Der det 

er formålstjenlig inviteres eksterne personer eller firma for å belyse ønsket 

tema. Kriteria som legges til grunne er formålsparagraf og ønsker fra 

medlemmene. 

 Alle forespørsler vurderes ut fra ovenstående og avgjøres fra gang til gang. 

 

 

4. MEDLEMSKORT 

Bjørn og Tove sjekker videre ang medlemskort. Mulighet for kjøp av maskin som 

trykker kort med bilde via data eller lamineringsmaskin. 

 

 

5. SKOLER 

Det er nylig opprettet en ny svensk skole i Hua Hin. Den henvender seg til det 

skandinaviske marked. Informasjon om Den Svenske Skolen samt andre 

internasjonale skoler vil bli lagt under Nyttig å vite på hjemmesiden. 

 

 

6. MEDLEMSOVERSIKT 

Der er noen medlemmer som ikke har betalt kontingenten for 2012. Styret har fulgt 

den praksis hittil at de står som medlemmer og mottar all informasjon ett kalender år 

etter siste betaling. Deretter har de blitt strøket. Styret ønsker nå at de som 

eventuelt ikke betaler etter et år ikke får info utover hjemmesiden, men at vi 

beholder dem som potensielle medlemmer for fremtiden (nederst på 

medlemslisten). 

 

 

7. OPPFØLGING 

Styret vil arbeide vider med blant annet følgende tema for fremtidig medlemsmøter: 

 Utfordringer knyttet til etablering av bedrifter/firma i Thailand. 

 Hva kreves for å oppnå arbeidstillatelse? 

 Nye visumregler. 
 

 

Jan P. Pettersen   Ole Jakob Wang   Einar Bråthe 

 

Bjørn Henneberg    Tove S Boonkoy  

      


